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Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 28. mars sl., þar sem kallað er eftir 
umsögnum um ofangreint mál, sem nú er lagt fram ífjórða sinn á Alþingi.

Líkt og fram kemur í fyrri umsögnum um málið kallar Samband íslenskra sveitarfélaga 
eindregið eftir því að sú ráðstöfun hlutdeildar sveitarfélaga í tekjum af svonefndum 
bankaskatti verði ráðstafað með þeim hætti sem lýst er í frumvarpinu. í því felst að 
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga úthluti 1.300 milljónum króna til allra sveitarfélaga í réttu 
hlutfalli við álagt útsvar á árunum 2013-2016.

Verði frumvarpið ekki að lögum Iiggur fyrir að framangreindum fjármunum verði úthlutað 
til einungis hluta sveitarfélaga, sem viðbót við útgjaldajöfnunarframlag jöfnunarsjóðs. 
Eins og fram kemur í umsögn sambandsins um sama mál, frá 19. nóvember 2015, væri slík 
niðurstaða með öllu óásættanleg. Sú umsögn var byggð á samþykktum stjórnar 
sambandsins um málið, sbr. einkum bókun stjórnarfrá 12. desember 2014:

„Stjórn sambandsins leggur áherslu á að frumvarp til breytinga á 
tekjustofnalögum nái fram að ganga óbreytt á Alþingi. Stjórnin mótmælir 
breytingartiilögu sem fram kemur á þingskjali 718, 366. mál.“

Eftir að dráttur varð á því að Alþingi lyki afgreiðslu málsins, á þann hátt sem upphaflega 
var lagt upp með, kom í Ijós að skoðanir um málið reyndust skiptar meðal sveitarfélaga 
og innan stjórnar sambandsins, líkt og fram kom við umfjöllun á málið á fundi stjórnar 
sambandsins sem haldinn var í desember 2015, þar sem Aldís Hafsteinsdóttir, Jónína Erna 
Arnardóttir, Gunnlaugur Stefánsson og ísólfur Gylfi Pálmason lögðu fram bókun þar sem 
fram kom að þau treystu sér ekki lengur til þess að mæla með því við Alþingi að 
frumvarpið yrði samþykkt. Því liggur fyrir að ekki er fullur einhugur um málið innan 
stjórnar sambandsins.

Sú aðferð við úthlutun tekna Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna bankaskatts, sem lögð er 
til ífrumvarpinu, er í samræmi við munnlegt samkomulag sem gert var milli hlutaðeigandi 
ráðherra og forsvarsmanna Sambands íslenskra sveitarfélaga á árinu 2014. Tilefni þess 
samkomulags var að sveitarfélög um allt land urðu fyrir tekjumissi vegna lagabreytinga 
sem heimiluðu ráðstöfun viðbótarlífeyrissparnaðar til þess að greiða niður íbúðalán og 
fjárfesta í nýju húsnæði, sbr, lög nr. 40/2014, um séreignrsparnað og ráðstöfun hans til 
greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar.
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Fram kemur í greinargerð með frumvarpinu að bankaskatturinn hafi aukið tekjur 
jöfnunarsjóðs um 1,3 milljarða króna í heild á árunum 2014 til 2016. Heildartap 
sveitarfélaga vegna laga nr. 40/2014 er hins vegar mun meira. Áætlun sviðsstjóra hag- og 
upplýsingasvið sambandsins, sem lögð var fyrir umhverfis- og samgöngunefnd í 
september 2016, gerir ráð fyrir að árlegt tekjutap sveitarfélaga nemi um 1,6 milljarði 
króna og þannig 4,5-5 milljörðum króna á þeim þremur árum sem Iögunum er ætlað að 
gilda. Sú ráðstöfun sem lögð er til í frumvarpinu nær því einungis að bæta það tap að 
hluta en mun engu að síður hjálpa sveitarfélögum til þess að láta enda ná saman í sínum 
rekstri.

Lög um stuðning við kaup á fyrstu íbúð nr. 111/2016 fela í sér heimild til skattfrjálsrar 
úttektar á séreignasparnaði til kaupa á fyrstu íbúð í tíu ár. í umsögn sambandsins um 
frumvarpið, dags. 2. september 2016, kom fram að áætlað er að lögin rýri útsvarstekjur 
sveitarfélaga um árlega um 720 m.kr. í sömu lögum var kveðið á um framlengingu 
almennrar heimildar skv. lögum nr. 40/2014 um tvö ár. Það er því ljóst að sveitarfélögin 
munu verða af verulegum útsvarstekjum vegna þessa.

Rétt þykir að lokum að benda á að á síðastliðnum árum hafa þau sveitarfélög sem fá 
útgjaldajöfnunarframlag notið góðs af því að eins og regluverk jöfnunarsjóðs er 
uppbyggt rennur hlutdeild sjóðsins í ófyrirséðum skatttekjum ríkisins á ári hverju, sbr. 
fjáraukalög viðkomandi árs, til þess að hækka útgjaldajöfnunarframlög. Af þeirri ástæðu 
hækkuðu t.a.m. útgjaldajöfnunarframlög vegna ársins 2016 um 2 milljarða króna og kom 
sú fjárhæð til útgreiðslu í árslok sama ár. Viðkomandi sveitarfélög fengu af þeirri ástæðu 
um 22% hærra útgjaldajöfnunarframlag á því ári en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlunum 
þeirra. Því hefur raunar verið velt upp, í tengslum við umræðu um endurskoðun á 
regluverki jöfnunarsjóðs, að skynsamlegra væri að dreifa þessum tekjuafgangi víðar, 
þannig að hluti hans renni t.d. til þess að hækka framlög til þjónustu við fatlað fólk.

Að öðru leyti vísast til umsagnar sambandsins frá 19. nóvember 2015 auk fyrri umsagna 
um sama mál.

Með vísan til framangreindra sjónarmiða mælir Samband íslenskra sveitarfélaga, Iíkt og 
áður, eindregið með því að frumvarpið verði að lögum.
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